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Əhmədiyyə Cəbrayılovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş 

onlayn respublika şahmat turnirinin 

Ə S A S N A M Ə S İ 

 

I. Məqsəd və vəzifələr 

1. Əhmədiyyə Cəbrayılovun 100 illik yubileyinin qeyd olunması. 

2. Məktəblilərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkili. 

3. Sürətli şahmat (blitz) üzrə qaliblərin müəyyənləşdirilməsi. 

4. Müasir texnologiyalardan istifadə etməklə şahmatçıların oyun təcrübələrinin  artırılması. 

II. Yarışın keçirilmə vaxtı 

 Yarış 3-4 oktyabr 2020-ci il tarixlərində www.chess.com internet portalı üzərindən 

keçiriləcək. Seçmə mərhələ və final mərhələsinin oyunları 18:00-da başlayacaq. 

III. Yarış iştirakçıları və qeydiyyat 

 Yarışda Təhsil Nazirliyi sistemində fəaliyyət göstərən UGİŞM-lərin və şahmat klublarının 

17 yaşadək (2003-cü il təvəllüdlü və daha kiçik yaşlı) şahmatçıları iştirak edə bilər. Yarışda iştirak 

etmək istəyən şahmatçı təmsil olunduğu müəssisədə qeydiyyatdan keçməlidir. Şahmatçının 

www.chess.com saytında istifadəçi adı olmalı və www.chess.com/club/tehsilchess-az virtual 

klubuna üzvlük üçün müraciət göndərilməlidir. Yalnız təmsil olunduğu müəssisə tərəfindən 

təsdiq olunmuş sifariş formasında adı qeyd olunan şahmatçıların virtual kluba müraciəti qəbul 

olunur və yarışa buraxılırlar. Sifarişlərin qəbulu və qeydiyyat 02.10.2020-ci il saat 18:00-da başa 

çatır. Qeydiyyatdan keçmiş şahmatçı yarış günü turun başlamasına ən azı 1 saat qalmış yarış 

linkinə qoşulur və ekranda görünən geri sayım başa çatdıqdan sonra oyuna başlayır. 

Şahmatçıların turnirdə iştirakını təmin etmək və yarana biləcək suallarını cavablandırmaq 

üçün hər bir müəssisə öz səlahiyyətli nümayəndəsini təyin edir. Səlahiyyətli nümayəndənin 

internetdən sərbəst istifadəni bacarması mütləqdir. Səlahiyyətli nümayəndələr istənilən dəstəklə 

bağlı əlaqədalədirici şəxsə müraciət edə bilər (Cavid Səmədov; mob: 050-75- 00-86). İnternetlə 

bağlı yaranan problemlərə görə təşkilatçı tərəf məsuliyyət daşımır.  

IV. Keçirilmə qaydası 

 Yarış 2 mərhələ üzrə keçirilir: seçmə və final mərhələləri. Hər iki mərhələdə oyunlar 

isveçrə sistemi üzrə keçirilir və oyuna nəzarət vaxtı 3 dəqiqə + 1 saniyə / hər gedişədir. 

Beynəlxalq reytinqi 1800-dən yuxarı olan şahmatçılar birbaşa finalda iştirak etmək hüququna 

sahibdirlər. Reytinqi 1799-dək olan şahmatçılar isə seçmə mərhələdə iştirak edir və ilk 30 yeri 

tutmuş şahmatçı final mərhələsinə vəsiqə qazanır. Seçmə mərhələ 11 turdan ibarətdir.  

http://www.chess.com/
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Final mərhələsində birbaşa finalda iştirak etmək hüququna sahib şahmatçılar və seçmə 

mərhələdən vəsiqə qazanan 30 şahmatçı mübarizə aparacaq. Final mərhələsinin oyunları 9 

turdan ibarət olacaq. Müsabiqə şəraitinin tamamlanması üçün finalda minimal 6 nəfər qız 

şahmatçı, 6 nəfər 12 yaşadək şahmatçı iştirak etməlidir. Finala vəsiqə qazanan şahmatçılarla 

bu say tamamlanmazsa, təşkilatçı finala əlavə oyunçu buraxa bilər.  

 

V. Anti-çitinq və appelyasiya komitəsi 

Yarışda oynanılmış oyunlar analiz olunması üçün chess.com-un FairPlay komandasına 

göndəriləcək. Oyun zamanı hər hansı kənar vasitənin köməyindən (proqram və ya insan) istifadə 

etdiyi müəyyən olunan şahmatçı dərhal turnirdən kənarlaşdırılacaq və nəticələri ləğv olunacaq. 

FairPlay komandasının qərarını dəyişdirə biləcək 5 nəfərlik appelyasiya komitəsi təşkil 

olunacaqdır. 

VI. Qaliblərin mükafatlandırılası 

Respublika şahmat turnirində ümumi hesabda ilk 3 yeri tutmuş şahmatçı “Təhsil” 

Respublika İdman Mərkəzinin müvafiq dərəcəli diplom və medalları ilə, birinci yeri tutmuş 

şahmatçı isə əlavə olaraq kubokla mükafatlandırılacaq. Bundan əlavə, ən yüksək nəticə 

göstərmiş 3 qız şahmatçı və  12 yaşadək şahmatçılar arasında ilk üç yeri tutmuş şahmatçılar 

müvafiq dərəcəli diplom və medalla təltif olunacaqdır. 

VII. Təşkilat komitəsi ilə əlaqə 

Turnirin internet səhifəsi: www.tehsilchess.az/ad100 

Email adres: tehsilchess@gmail.com 

Mob: 050 753 00 86 Cavid Səmədov 

Whatsapp: 055 252 22 38 Hikmət Şükürov 

Facebook: Teshilchess.az 
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Əhmədiyyə Cəbrayılovun 100 illik yubileyinə 

həsr olunmuş onlayn respublika şahmat turnirində iştirak 

edəcək ___________________________ şahmatçılarının 
           (məktəbin adı) 

S İ F A R İ Ş İ 

 

S/s Adı, soyadı Təvəllüd FIDE ID Dərəcəsi 
Chess.com-da 
istifadəçi adı 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

 

 

 

Direktor: __________________ ___________________ 

 

 

Qeyd: sifariş müəssisə rəhbəri tərəfindən təsdiq olunmuş formada skan edilərək 

tehsilchess@gmail.com email ünvanına və ya whatsappla +99455 252 22 38 nömrəsinə 

göndərilməlidir. Qeydiyyat 02.10.2020-ci il saat 18:00-da başa çatır. 
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